
 
 

 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
ครั้งที่ ๑1/2561 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์  จังหวดัสุรินทร์ 

********************************************* 
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 
๑.นายส าเริง    บุญโต  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
๒. นายกฤษ  ละมูลมอญ       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
3.นางปติมา    กาญจนากาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
๑. นายสนอง  สินโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางลัดดาวัลย ์ เพ่งเล็งดี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๔. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. นางนวลรัตน ์  จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๖. นางปาริชาติ  เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
๗. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. นางชมพูทิพย์           ธรรมโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๙. นายนคร    เจือจันทร์ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มหมายและคดี 
10.นายรวิชญุฒม์          ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ 
11.นายวรวิทย ์  วุฒิยา  ศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขต ๑  
1 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
2 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด ผู้อ านวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
3 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 
4 นายเฉลิมชัย   แสนสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
5 นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
6 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อ านวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา 
7 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
8 นายจิตกร ผมงาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 



 
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๑ 

 

๒ 

9 นางสาวทองใบ  ตลับทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
    

 
สหวิทยาเขต ๒  
10 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน ผู้แทน โรงเรียนสิรินธร 
11 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
12 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อ านวยการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
13 นายทศพร   สระแก้ว ผู้อ านวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา 
14 นายไพบูรณ ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา 
15 นายวิมาน ผู้แทน โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
16 นายศุภชัย    ชาวนา ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
17 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ ผู้แทน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
18 นายตฤณ สุขนวล ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
19 นายรุ่งราวี  จ าปาดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
สหวิทยาเขต ๓  
20 นายสฤษดิ์    วิวาสุขุ ผู้อ านวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
21 นายสมศักดิ ์  บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
22 นายวสันต์   ปัญญาธานี ผู้อ านวยการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
23 นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
24 นายบุญชิด บุญเลิศ ผู้แทน โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
25 นายนิวัฒน์   โพธิมาศ ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
26 นายมนัด  เทศทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนแร่วิทยา 
27 นางสาวสุมณ ี  บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
28 นายวิชากร หนองพล ผู้แทน โรงเรียนพนาสนวิทยา 
29 นายบุญศักดิ ์  บุญจูง ผู้อ านวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 
สหวิทยาเขต ๔  
30 นายเสงี่ยม  วงศ์พล ผู้อ านวยการ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
31 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
32 นายจีระพรรณ   เพียรมี ผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
33 นางจารุวรรณ   บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
34 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
35 นางจงบุญ    จากภัย ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 



 
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๑ 

 

๓ 

36 ว่าที่ .ต.รุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
37 นายประเสริฐ  สันทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร 
38 นายศักดิ์ดา  ศรีผาวงศ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
39 นายนิวัติ   ภัคภูริวัฒน ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
40 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
 
สหวิทยาเขต ๕  
41 นายพัลลภ   พัวพันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
42 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
43 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
44 นางกชพร   ธรรมวิเศษ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
45 นายจักรพงษ์   เจริญพร ผู้อ านวยการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 
46 นายสมัย   ปานทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
47 นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร 
48 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
49 นายช านาญ  เกตุโสระ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
50 นายสุดใจ   ศรีใหญ่ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
51 นายถนอม   บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
 
สหวิทยาเขต ๖  
52 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนรัตนบุรี 
53 นายวิชัย    สาลีงาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
54 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
55 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร 
56 นายสุพินทร์  พุฒตาล ผู้อ านวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
57 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสหี ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
58 นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
59 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อ านวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
60 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
61 นายวีรพงศ์   หมายสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนเทพ 
62 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
63 นายฉัตรนพดล   คงยืน ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  
 
สหวิทยาเขต ๗  
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๔ 

64 ว่าที ่ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
65 นายธรรมนูญ   มีเสนา ผู้อ านวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
66 นายเสกสันต์   สัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
67 นายนิเวศ   ทิวทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนตานีวิทยา 
68 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา  ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา 
69 นายบุญเกิด  กองสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
70 นายวิทยา  เพ่งเลงดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

71 นายธานินท์ ชินวงษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
72 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
73 นายประจักษ์ เงางาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา 
74 นายพศิน   บัวหุ่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
75 นายสาโรจน์   พฤษภา ผู้อ านวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
 
สหวิทยาเขต ๘  
76 นายสมชัย  นามสว่าง ผู้อ านวยการ โรงเรียนสังขะ 
77 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
78 นายสุพิน   บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
79 นางอุดมพร   สิงห์ชัย ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
80 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
81 นายอาย ุ  คิดดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
82 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 
83 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
84 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อ านวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
85 นายขันติ   จารัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางตวงรัตน์    เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๒. นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
๓. นายรวิชญุตม ์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๔. นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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๕ 

๕. นายพชรพรรณ ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๖. นายดนัย  ค าผุย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๘. นายพชรพรรณ ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๙. นางณัฐกานต ์ ปีแหล่  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๐. นายวรวิทย ์  วุฒิยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๑. นายประเสริฐ   บุตรดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๒. นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
๑๓. นายสิรวชิญ์  แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๑๔. นายวัชรา  พะงาตุนุตถ์ ครูธุรการ 
๑๔. นางสาวริวลัพัชร จันทร์เกียรติกร พนักงานพิมพ์ดีด 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ก่อนระเบียบวาระ 

๑. ผู้บังคับการฝึก รด. จากมณฑลทหารบกที่ ๒๕ มาให้ความรู้พบปะและแลกเปลี่ยนเรื่อง การฝึก
นักศึกษา 
    วิชาทหารประจ าปี 2562 

๒. ธนาคารกรุงไทย บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ Application Next 

๓. มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  

๑. นายเฉลิมพล เขียวหวาน นายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนาบัว 
๒. นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง 
๓. นายชัยวัฒน์ สุตลาวดี ก านันต าบลเฉนียง 
๔. สารวัตรสถานีต ารวจท างหลวง ๓ กองก ากับการ ๖ กองบังคับการต ารวจทางหลวงสุรินทร์ 
๕. ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรสวาย ต าบลสวาย 
๖. โรงเรียนสุรวิทยาคาร  
๗. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
๘. โรงเรียนนาบัววิทยา  
๙. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  
๑๐.โรงเรียนสวายวิทยาคาร  
๑๑.โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
๑๒.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
๑๓.โรงเรียนมหิธรวิทยา  
๑๔.โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 

๔. ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวดี  สมดัง นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์  
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๖ 

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหา เรื่อง IT เพ่ือคุณภาพชีวิต IT for Quality of Life เนื่องใน
โอกาสวันมาตรฐานโลก จากสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย 

๕. มอบเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560  
 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน จึงขอมอบเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยใน
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้ 
 1.  นายธีรภัทร  สาโสภา   นักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
 2. นายธนกร   พูดเพราะ   นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 
๖.  มอบเกียรติบัตรรางวัล  MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีการศึกษา 2559    
  ตามที่  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท ารางวัลเชิดชูเกียรติ                     
MOE AWARDS เ พ่ือส่ ง เสริมให้บุ คลากรในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึ งคุณค่ า                     
ของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราชการ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงานและ
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                
ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และด้านการอนุรักษ์มรดกไทย โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาในระดับดีเด่นสูงสุดจะได้รับเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ                        
MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานและยกย่อง สถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอมอบเกียรติบัตรรางวัล  MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีการศึกษา 2559  ดังต่อไปนี้ 
  

1. ประเภทสถานศึกษา    

 1.1 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

       1) โรงเรียนบัวเชดวิทยา   ดีเด่น 
       2) โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม   ดีเด่น 
 1.2 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

       1) โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   ดีเด่น 
       2) โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก   ดีเด่น  
 1.3 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   

       1) โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   ดีเด่น 
 1.4 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

       1) โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน    
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๗ 

 1.5 สาขาอนุรักษ์มรดกไทย (ดนตรีไทย/โขน)  

       1) โรงเรียนช้างบุญวิทยา   ดีเด่น 
       2) โรงเรียนแร่วิทยา   ดีเด่น 

     

2.  ประเภทบุคคล    

 2.1 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

       2) นายบุญศักดิ ์ บุญจูง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ดีเด่น 

       1) นางสุพิชฌาย์  เทศทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
ดีเด่น 
  

 2.2 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

       1) นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ดีเด่น 
       2) นางวริษฐา  นิว้ทอง  ครูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม ดีเด่น 
 2.3 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

       1) นางกชร  ธรรมวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ดีเด่น 
       2) นายภานุพันธ์  ศรีวงษ ์  ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา ดีเด่น 
 2.4 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

       1) นางอุดมพร  สิงห์ชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ดีเด่น  
 2.5 สาขาอนุรักษ์มรดกไทย (ดนตรีไทย/โขน)  

       1) นางละออ  ศรีไทย  ครูโรงเรียนสิรินธร ดีเด่น 
       2) นางสุนทรี  เกตุชาต ิ  ครูโรงเรียนสิรินธร ดีเด่น 

 

๗. มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลลูกเสือโลก (Scouts of World Award : SWA) 

 ตามท่ี ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการรางวัลลูกเสือโลก (The Scouts of World Award 
: SWA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนลูกเสือเกิดทักษะในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการกลุ่ม                 
การร่วมมือกันบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ชาติบ้านเมือง              
บนพ้ืนฐานหลักการของมวลกิจกรรมหลักของลูกเสือ (Youth Program) อันประกอบด้วยกิจกรรมสัญลักษณ์
ของลูกเสือ กิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กิจกรรมโครงการเพ่ือช่วยตนเองช่วยผู้อ่ืนบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ที่จะพัฒนาและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับความรู้เกี่ยวกับ
สภาวการณ์โลก รวมถึงได้มีโอกาสท างานบริการชุมชนตามหลักการลูกเสือวิสามัญ โดยเยาวชนที่ผ่านหลักสูตร
จะได้รับความรู้ทักษะในด้านสิ่งแวดล้อมสันติภาพและการพัฒนา รวมไปถึง ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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๘ 

 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33  จึงขอแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรรางวัลลูกเสือโลก (Scouts of World 
Award : SWA) ให้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

๘. มอบรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงาน International Children Science 
and Mathematics Festival 2018 ณ เมืองวิสาขปัตนัม ประเทศอินเดีย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์                 
ได้รับรางวัล Third prize จากทั้งหมด ๙ ประเทศ  
๑. นายวิธวิัติ  รักษาภักดี  ครูที่ปรึกษา 
2. ด.ช. ณัชพล  บุญผ่อง   นักเรียนชั้น ม.๑/๒ 
๓. ด.ช. สันติ  งามเลิศ   นักเรียนชั้น ม.๑/๒ 
 
9. สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ มาให้บริการลงทะเบียนบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. ขอบคุณผู้บริหาร/ข้าราชการครู ที่จัดกิจกรรมพัฒนา/  ส่งเสริมจนมีผลงานที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
     ๑) นร.ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลูน/สังขะ รางวัล ๓ เหรียญ ทองแดง กีฬาฮอกกี้ ในร่มชาย/หญิง 
และกลางแจ้งหญิงกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ ปี ๒๕๖๑ ณ จ.เชียงราย  
    ๒) ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ รางวัลที่ ๓ (ThirdPrize) การประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับ
นานาชาติ ในงาน ICSMF 2018 ที่เมืองวิสาขปัตนัม ประเทศอินเดีย 
     ๓) นายธนกฤต แม่นผล รับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” ปี ๒๕๖๒ และเข้ารับโอวาท
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
     ๔) นร. ร.ร.กระเทียมวิทยา ได้รับการรับรองจากสมาคมครอสเวิร์ดเกมฯ แห่งประเทศไทย 
เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านเอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ 
     ๕) นร.ได้รับรางวัล “วันดินโลก” วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ จาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ 
ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ 
          - ดช.ธนภัทร ศรีสุวรรณ นร.ม.๑ ร.ร.ตาคงวิทยาฯ ชนะเลิศเรียงความ “รักดิน รักพ่อ” 
         - นายจิณณธรรม สืบเพ็ง นร.ม.๕ ร.ร.หนองอียอ วิทยา ชนะเลิศวาดภาพ “รักดิน รัก
พ่อ” 
          - น.ส.วินัสรินทร์ ประดิษฐ์ นร.ม.๔ ร.ร.หนองอียอวิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เรียงความ “รักดิน รักพ่อ” 
          - นายจีรพันธ์ มีมาก นร.ม.๓ ร.ร.หนองอียอวิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๒ วาดภาพ “รัก
ดิน รักพ่อ” 
     ๖) ร.ร.บุแกรงวิทยาคม ชนะเลิศเรียงความ “สัตว์มีค่าป่ามีคุณ” เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
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๙ 

     ๗) ลูกเสือ ร.ร.พนมดงรักวิทยา รับรางวัล Scouts of The World Award (SWA) รางวัล
ลูกเสือโลก ครั้งที่ ๕ 
 ๘) ครู/นร.ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และชมเชยอันดับ ๔ โครงงานวิทยาศาสตร์ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ จ.
นครราชสีมา 
    ๙) ร.ร.พนาสนวิทยา ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย 2018 ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
         - ชนะเลิศ Cheer Arm motion basic รุ่นมธัยม 
         - รองฯ อันดับ ๒ Cheer dance รุ่นมัธยม 
         - รองฯ อันดับ ๔,๕ Cheer double 
         - รองฯ อันดับ ๕,๖ Solo 
                  ๒. ขอบคุณผบ. ครู/บค.กศ. งานศิลปะหัตกรรม วิชาการ/เทคโนโลยี ครั้งที่ ๖๘ ระดับภาค/ประเทศ 
ณ จ.บุรีรัมย์ ประเภทชนะเลิศ   
     ๑) โซน ๓ ชนะเลิศ  ๕   รองฯ๑  ๗   รองฯ๒  ๕(๑๕) 
     ๒) โซน ๑ ชนะเลิศ  ๔   รองฯ๑ ๑๑  รองฯ๒  ๖(๑๘) 
     ๓) โซน ๒ ชนะเลิศ  ๓   รองฯ๑  ๔   รองฯ๒  ๕(๒๙) 
                  ประเภทเหรียญ 
    ๑) โซน ๑ ทอง  ๑๔๙   เงิน ๔๙   ทองแดง ๒๒ (๒) 
     ๒) โซน ๒ ทอง  ๑๑๐   เงิน ๔๔   ทองแดง ๒๙ (๒๘) 
     ๓) โซน ๓ ทอง  ๑๐๘   เงิน ๕๓   ทองแดง ๒๐ (๓๑) 
                  รวมทั้ง ร.ร.ที่น าเสนอผลงาน/จัดนิทรรศการ ร.ร.มฐ.สากล (ร.ร.สุรวิทยาคาร) ร.ร.ที่น าเสนอผลงาน/
รับรางวัล IQA Awards (สิรินธร, บัวเชดวิทยา,  
    แตลศิริวิทยา และโนนเทพ) 
 ๓. ขอบคุณท่านผู้บริหาร ครู/บค.กศ.ในการประเมิน สัมฤทธิผลผอ.สพท. รอบ ๑ ปี (๒๙ พ.ย. 
๒๕๖๑) 
     - การมาร่วมเป็นเกียรติ 
     - คณะท างาน 
     - น าเสนอผลงาน/นิทรรศการ 
 ๔. การตรวจสอบข้อมูล นร. ณ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
     ๑) เรียบร้อยด้วยดี ขอบคุณทุกโรงเรียนในการด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒) ประเด็นปัญหาได้ประสานแก้ไขถูกต้องตรงกันแล้ว 
     ๓) ประเด็นข้อมูล DMC กับข้อมูลทะเบียนนักเรียนท าความเข้าใจให้ตรงกัน และชี้แจงให้
คุณครูเข้าใจตรงกันด้วยครับ (ปาริชาติชี้แจงเพ่ิมเติม) 
 ๕. ผลการประเมิน TPS Model (3 : 3 : 3) 
     ๑) Smart Schools ค่าเฉลี่ยในระดับ มากที่สุด ๔.๕๑ 
         - สูงสุด คือ งานธุรการ (๔.๖๔) รองลงมาคือ งานชุมชนและภาคีเครือข่าย (๔.๕๘) ต่ าสุด คือ 
งานการ บริหารการเงิน/พัสดุ (๔.๒๙) 
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๑๐ 

     ๒) Smart Teams ประกอบด้วย 
          Smart EP ค่าเฉลี่ยในระดับ ดีมาก (๓.๗๐) 
          - สูงสุด คือ ความรับผิดชอบ (๓.๗๗) รองลงมา คือ บุคลิกภาพ (๓.๗๕) ต่ าสุด คือ การ
สร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วม (๓.๖๑) 
 ๒) Smart Teams ประกอบด้วย Smart Directors ค่าเฉลี่ยในระดับ ดีมาก (๓.๘๗) 
          - สูงสุด คือ หลักธรรมาภิบาล (๓.๙๑) รองลงมา คือ ดี (๓.๘๗) ต่ าสุด คือ การเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (๓.๖๘)  Smart Teachers ค่าเฉลี่ยในระดับ ดีมาก (๓.๗๒) 
          - สูงสุด คือ มีคุณธรรมจริยธรรม (๓.๘๒) รองลงมา คือ ครูมีความรับผิดชอบ (๓.๗๕) 
ต่ าสุด คือ การใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม/เทคโนโลยี (๓.๓๓) 
 ๓) Smart Students ค่าเฉลี่ยในระดับ ดี (๓.๓๐) 
          - สูงสุด คือ มีความเป็นประชาธิปไตย มีความสุข (๓.๕๕) รองลงมา คือ มีคุณธรรม
จริยธรรม (๓.๕๓) ต่ าสุด คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (๓.๐๐) การสร้างเครือข่าย (๓.๐๙) และมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓.๑๒) 
                       ๖. การประเมินเลื่อนเงินเดือนใหม่ กฎ ก.ค.ศ. ปี ๒๕๖1 ประเด็นส าคัญ 
      ๑) ข้อ ๕ วงเงินการเลื่อนเงินเดือน เป็นของส่วนราชการ 
      ๒) แนวทางจะมีประกาศ สพฐ. ออกหลักเกณฑ์/วิธีการมาสู่การปฏิบัติ 
           - วงเงินภาพรวมของ สพฐ. 
          - มอบหมายให้ สพท. บริหารวงเงิน 
           - มีวงเงิน ให้ สพฐ. พิจารณาจัดสรรตามแนวทาง 
      ๓) ข้อมูลวงเงินของ สพม.๓๓    
  ๔) ข้อมูลวงเงินของ สพม.๓๓  (เชาวลิต น าเสนอ) 
      ๕) ตัวอย่างวงเงินแต่ละเขต (เชาวลิต น าเสนอ) 
      ๖) การเทียบเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นกับแบบร้อยละ(เชาวลิต น าเสนอ) 
    ๗) แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือนของครู ว.๒๐/ 
๒๕๖๑ (๗๐% เชื่อมโยงกับการประเมิน ว.๒๒/๒๕๖๐)  
ในโปรแกรมการบันทึกการปฏิบัติงาน Logbook 
    ๘) ประเด็นการประเมินผู้บริหาร (ผอ.ร.ร.) 
        - ใช้แนวทางการประเมินเดิม 
        - เกณฑ์ ตชว.เชิงคุณภาพ เช่น (ผล O-NET,  
ผลงานดีเด่น ร.ร. ผบ./ครู นร., OBEC Awards, ผลการ 
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนร., ความสะอาดบริบท ร.ร.,  
ปัญหานร. ข้อมูลนร.ออกกลางคัน, การแก้ปัญหา 0 ร มส, 
การสนองนโยบาย, ความรับผิดชอบ, การรายงานข้อมูล,  
การร่วมกิจกรรม เป็นต้น)   
๗. สิ่งที่พบเห็นจากข้อมูล ร.ร.ที่ออกนิเทศ เช่น ความ 
สะอาดบริบท ร.ร. ทั้งพ้ืนที่ อาคาร ห้องน้ า ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ (ตัวอย่าง ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน ออกระเบียบ 
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๑๑ 

เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด) สอดคล้องกับนโยบายการ 
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
๘. นโยบายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของ นร. 
    ๑) มีข้อมูลเด็กเกี่ยวข้องหลายโรง 
    ๒) บูรณาการความร่วมมือกับต ารวจ ผู้ปกครอง  
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงปัญหาอ่ืนๆ 
    ๓) ระบบดูแลช่วยเหลือ นร.อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
๙. ชื่นชมนักข่าวเยาวชนของ ร.ร.ตาคงวิทยาฯ ในการ 
จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ “TK นิวส์” เป็นการพัฒนา 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การวางแผนการท างานเป็นทีม  
ฝึกการพูดการสื่อสาร การใช้ภาษาที่ถูกต้อง การกล้า 
แสดงออก น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท าข่าว เป็นต้น 
๑๐. การจัด กศ.อาชีพเพ่ือมีงานท า หลายโรงด าเนินการ 
ได้ดี ร.ร.ขนาดมอญวิทยา ที่ชนะเลิศการคัดเลือก Best  
Practice น าเสนองานการประเมิน ผอ.เขต กรรมการ 
ประเมินชื่นชม ยังมีอีกหลายโรงที่ท าได้ดี ถือเป็นนโยบายที่ 
ส าคัญ ท่านเลขาฯ กพฐ. ฝากท า Clip ประชาสัมพันธ์ 
๑๑. การบริการ นร./ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องผลได้ผลเสีย  
ต้องบริการ/แก้ปัญหาให้รวดเร็ว เช่น เกียรติบัตรสอบ 
ธรรมศึกษา การแก้ 0 ร มส อย่าให้ผู้ปกครองต้องมา 
ร้องเรียนถึง สพม.๓๓ หรือ จังหวัด 
๑๒. ผู้บริหารต้องรู้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน รีบท า 
ความเข้าใจหรือแกป้ัญหา อย่าปล่อยให้เรื่องสะสมจนมี 
ปัญหามากขึ้นแล้วจะแก้ปัญหาล าบาก  
๑๓. ประเด็นการขอทบทวนหลักเกณฑ์การย้ายและ 
คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา (การก าหนดสัดส่วนการย้าย 
และการคัดเลือก) 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑0/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑           
 
  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 
๓.๑. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๑๒ 

๓.๑.๑ การส ารวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน              
เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน            
การสอนจะขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 7,014 โรง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  1. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 121-300 คน 
  2. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนส าหรับโรงเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 
  4. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอแจ้งให้โรงเรียน (ตามรายชื่อที่
แนบ) ส ารวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และกรอกข้อมูลความต้องการผ่าน www.techno.bopp.go.th/sch_comp ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 
2561 
 
 
 



 
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 11/๒๕๖๑ 

 

13 

รายชื่อโรงเรียนที่ส ารวจความต้องการระบบคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นักเรียน 
1 32012005 ศรีไผทสมันต์ นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพม. เขต 33 226 
2 32012010 โชคเพชรพิทยา คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพม. เขต 33 204 
3 32012019 เทนมีย์มิตรประชา เทนมีย ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพม. เขต 33 222 
4 32012023 หนองสนิทวิทยา หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ สพม. เขต 33 251 
5 32012027 กุดไผทประชาสรรค์ กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ สพม. เขต 33 216 
6 32012028 จารย์วิทยาคาร หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ สพม. เขต 33 266 
7 32022006 เมืองแกพิทยาสรรค์ เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ สพม. เขต 33 178 
8 32022008 ช้างบุญวิทยา กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ สพม. เขต 33 250 
9 32022011 ศรีปทุมพิทยาคม หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ สพม. เขต 33 230 

10 32022015 ธาตุศรีนคร ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ สพม. เขต 33 272 
11 32022016 แกศึกษาพัฒนา แก รัตนบุรี สุรินทร์ สพม. เขต 33 250 
12 32022019 หนองขุนศรีวิทยา แคน สนม สุรินทร์ สพม. เขต 33 243 
13 32022022 โนนเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ สพม. เขต 33 261 
14 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตาคง สังขะ สุรินทร์ สพม. เขต 33 295 
15 32032017 พระแก้ววิทยา พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ สพม. เขต 33 241 
16 32032018 เทพอุดมวิทยา ดม สังขะ สุรินทร์ สพม. เขต 33 248 
17 32032020 มัธยมศรีส าเภาลูน ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ สพม. เขต 33 241 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ

๖ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 3.๑.๒ การส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จัดท าแบบส ารวจความต้องการอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ให้ด าเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มี
นักเรียนไม่เกิน 120 คน กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน DLTV 
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มี
นักเรียนไม่เกิน 120 คน กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน DLTV ได้ที่ http://gg.gg/dltvlist 
หัวข้อ รายงานข้อมูลระดับโรงเรียน และเพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลให้ตรงความเป็นจริง ขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
ลงลายมือชื่อในแบบส ารวจ และจัดส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 ๓.๑.๓ การส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning 
Center” โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จัดท าแบบส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-
Access Learning Center” โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ให้ด าเนินการ
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 1,000 คน (ข้อมูล DMC สพฐ.) กรอกข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มี
นักเรียนตั้งแต่ 121 – 1,000 คน กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้
ที่ http://gg.gg/dlit-list หัวข้อ ยืนยันข้อมูลระดับโรงเรียน และเพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลให้ตรงความเป็นจริง 
ขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อในแบบส ารวจ และจัดส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 
3.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

๓.๒.๑ เรื่อง การรายงานผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                  
รายการค่าก่อสร้าง 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสถานศึกษาในสังกัด   เพ่ือเป็น                
ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความประสงค์ส ารวจผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายการค่าก่อสร้าง ของสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติเงินงวดกับส านักงบประมาณ 

ในการนี้  ขอให้ โรง เรียนกรอกแบบรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ แนบในระบบที่          
https://e-budget.jobobec.in.th ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และจัดส่งเป็นเอกสารในรูปแบบ
ไฟล์ Excel ทางระบบ My Office ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  อย่างช้าภายในวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/

รายการงบประมาณ วดป. ท่ี วดป. ท่ี วงเงินตามผล วดป. ท่ีคาดว่า

ประกาศ ประกาศผล การจัดหา จะลงนาม

ลายมือช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ ลายมือช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ

         (..................................................)          (..................................................)
ต าแหน่ง.........................................................           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน................

จังหวัด สพท.

ผลการด าเนินการ

จัดหาโดยวิธี

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าก่อสร้าง

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จังหวัด สุรินทร์

ล าดับ

ท่ี
งบประมาณ ช่ือโรงเรียน ต าบล อ าเภอ



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 
๓.๒.๒ เรื่อง การด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒และ

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ 
         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๓ โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ด าเนินการก าชับสถานศึกษาในสังกัด ให้ระมัดระวังการก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มี
งบประมาณรองรับย่อมไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๒๓  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงให้โรงเรียนถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๓ 
อย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๒.๓ สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สพม. ๓๓  TPS Model 
 ผลการประเมินตนเองของสพม.33 โดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ TPS Model ประกอบด้วย 
แบบประเมินสถานศึกษา (SMART SCHOOLS) แบบประเมินทีม (SMART TEAMS) และแบบประเมินนักเรียน 
(SMART STUDENTS) เป็นเครื่องมือการประเมินฯ ดังนี้ 
          1. ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา (SMART SCHOOLS) 
              SMART SCHOOLS  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา(8 ด้าน)   โดยภาพรวมอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย  4.51   
          2. ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสพม.33 ทีมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (SMART TEAMS)   
             2.1  ผลการประเมินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา SMART  
EDUCATIONAL  PERSONNEL  “PRASAN ” โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) 
             2.2  ผลการประเมินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านผู้บริหารสถานศึกษา SMART  
DIRECTORS  “CHANGS ”  โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) 
             2.3 ผลการประเมินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านครู  SMART TEACHERS  “KRUDEE”  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) 
          3. ผลการประเมินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ด้านนักเรียน SMART STUDENTS 
“DEKSAREN” โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30)  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

๓.๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี 3” 
      ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด ร่วมกับ 

รวมทั้งภาคีต่าง ๆ ได้ก าหนดจัดโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี3” ขึ้น เพ่ือปลูกจิต
ส านักและเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนให้
เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม โดยวางเป้าหมายให้เกิดการ
ปฏิบัติจริงด้วยความต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต และช่องทางอ่ืน ๆ อาทิเช่น รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เว็บไซต์หลัก
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไลน์กรุ๊ป สพฐ.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งรายชื่อโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมการประกวดแผนงานรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “โรงเรียนหัวแข็ง” โดยส่งอย่าง
น้อย จ านวนเขต ละ 7 โรงเรียน 

1.2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” โดยส่งอย่างน้อย 
จ านวนเขตละ 5 โรงเรียน 

2. ให้แจ้งชื่อโรงเรียนพร้อมแผนงาน (ข้อ 1.1) และภาพวาด (ข้อ 1.2) ทั้ง 2 กิจกรรมไปยังเว็บไซต์
โครงการ www.aphonda.co.th/HelmetProject2018 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561  

3. ผู้ประสานงาน คุณกรรณิการ์ แป้นใหญ่ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสังคมหัวแข็ง  บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จ ากัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 274 0671-6 ต่อ 129 และ 08 5918 3559  

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น Smart Teacher ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และกระตุ้นให้ครูผู้สอนในสังกัดได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการคัดเลือก Smart 
Teacher ครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คน
อ่ืนได้ของทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรดังกล่าว โดยจะ
ด าเนินการคัดเลือกจาก 
 ๑.จากการนิเทศและสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโดยคณะนิเทศฯ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.ให้แต่ละโรงเรียนได้พิจารณาเสนอชื่อครูผู้สอนเพ่ือรับรางวัล Smart Teacher มายังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

http://www.aphonda.co.th/HelmetProject2018%20ภายใน


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น Smart Teacher จะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจาก
บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป  ส าหรับก าหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๓.๕.๑ แนวทางการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 
1/2562 สังกัด สพม.33 

1. การบริหารวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
1.1 โรงเรียนในสังกัดบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารวงเงิน ร้อยละ 0.10  

1.2.1 จัดสรรให้สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ วงเงินคงเหลือจากโรงเรียน 
 ในสหวิทยาเขต/เครือข่ายฯร้อยละ 0.05 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจ 
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน 
 ในสหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ 

1.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจากวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
  ร้อยละ 0.05  จัดสรรเพิ่มเติม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนภาพรวม 

 ของเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนที่มีผู้มีผลงานระดับชาติ 
 การปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. งานตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา       

2. แนวทางการลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเงินเดือนรวมของข้าราชการครูฯ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.2 ตรวจสอบฐานค านวณท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
2.3 ทดลองใช้การเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ครั้งที่ 1/2562  เสนอขอเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 

ทุกคน เพ่ือวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ า ในการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนรายโรงเรียน รายสหวิทยา
เขต/เครือข่ายฯ และวงเงินคงเหลือในการบริหารของโรงเรียน สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯและเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอแนวทางการเลื่อนเงินเดือนให้แก่สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ 
                 บริหารวงเงินคงเหลือให้แก่โรงเรียนที่มีเงินไม่เพียงพอในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
 2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารวงเงินคงเหลือให้แก่โรงเรียนที่มี เงินไม่ เ พียงพอ  
       ในการเลื่อนรายบุคคลจากสหวิทยาเขต/จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนที่มีผู้มีผลงาน           
       ระดับชาติ/การปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ./งานตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หมายเหตุ  1. การทดลองเสนอขอเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลในภาพรวม สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตาม
ข้อมูลเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน 

   2. กรณีการแบ่งสัดส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าให้เป็นไปตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ให้สามารถบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนในระดับสหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ เช่น 
       2.1 โรงเรียน ร้อยละ 2.90 : สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ ร้อยละ 0.05 : เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 0.05 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

       2.2 โรงเรียน ร้อยละ 2.90 : สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ ร้อยละ 0.06 : เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 0.04 
       2.3 โรงเรียน ร้อยละ 2.90 : สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ ร้อยละ 0.07 : เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 0.03 
      เป็นต้น 
   3. กรณสี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีโรงเรียนขนาดเล็กและข้าราชการครู 
      มีเงินเดือนต่ ากว่าค่ากลาง/ฐานค านวณ เป็นจ านวนมาก เมื่อใช้ สัดส่วน  
         3.1 ใช้สัดสว่น 2.90 : 0.05 : 0.05 จะมีเงินคงส าหรับการบรหิาร จ านวน 7,732.10  บาท 
  3.2 ใช้สัดสว่น 2.90 : 0.06 : 0.04 จะมีเงินคงส าหรับการบรหิาร จ านวน 3,592.10  บาท 

             3.3 ใช้สัดส่วน 2.90 : 0.07 : 0.03 จะมีเงินคงส าหรับการบริหาร จ านวน   -617.90  บาท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๕.๒  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๖๐๓  
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
  ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าตามแบบที่ก าหนดด้วยตนเองที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือก ได้ที่เว็บไซด์ 
http://personnel.obec.go.th 
 
  รับสมัครในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
  สอบสัมภาษณ์  ภาค ค   วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๕.๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๔๑  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ แจ้งว่า ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงได้ 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑   
 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๕.๔ ประกาศต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา) ว่างเพิ่มเติม 
          ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา) ว่างเพ่ิมเติม ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๕๑๓๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดทั้ง 
๘๕ โรงเรียน ทางระบบ My office เรียบร้อยแล้ว 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าขอย้าย (เพ่ิมเติม) ภายในวันศุกร์ที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นก าหนดถือว่า 
ไม่ประสงค์ขอย้าย  

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๖ กลุ่มอ านวยการ 
ขอความอนุเคราะห์เช่าวัตถุมงคล 
ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งรับผิดชอบระดมทรัพยากรของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ในการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  ณ จังหวัด
นครปฐม ระหว่างวั้นที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอความอนุเคราะห์เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดไร่ขิง           
(รุ่น ๑ บารมี ผูกพัน พ่ึงพา)  องค์ละ ๙๙ บาท หน่วยงานละ ๑๐๐ องค ์

มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๗ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

๓.๗.๑ สพม.เขต 33  มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 28 
กันยายน 2561  ดังนี้ 
1.1 งบด าเนินงาน รายการซ่อมแซมปรับปรุง 
         1.1.1 รร.มัธยมศรีส าเภาลูน              164,000  บาท 

    1.1.2  รร.ประดู่แก้วประชาสรรค์       200,000   บาท 
1.2.1 งบลงทุน      
       1) .ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 

1.    รร.ธาตุศรีนคร                               1,190,000    บาท 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

2.    รร. สวายวิทยาคาร                     200,000    บาท 
3.    รร.สุรินทร์ราชมงคล                       200,000   บาท    
4.    รร.ประสาทวิทยาคาร                  500,000    บาท 

      2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
        1.   รร.สนมวิทยาคาร              3,897,567.39     บาท 
        2    รร.สุรพินท์พิทยา               4,002,600         บาท        

             ขอให้โรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ให้ท าการตรวจรับและ
บันทึกข้ันตอนในระบบ e-GP ให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกให้แล้วเสร็จภายใน 28 ธันวาคม 
2561 (ไตรมาสที่ 1)  

            มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 
๓.๗.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562   ณ วันที่  30  พฤศจิกายน   2561  

งบรายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 15,540,186 10,665,788.70 68.63     
งบ
ด าเนินงาน 

23,396,488 5,385,459.58 23.02 17,514.53 0.07 17,993,513.89 76.91 

งบอุดหนุน 90,207,590 90,070,090 99.85   137,500 0.15 
งบลงทุน 44,498,700 6,124,933.22 13.76 15,685,108.04 35.25 22,696,069.93 50.99 
รวมทุกงบ 175,642,964 112,246,271.50 64.64 15,702,622.57 9.04 45,694,069.93 36.31 

 
            งบลงทุน ยอดคงเหลือ เป็น  1.รายการครุภันฑ์ สพม.33  477,700 บาท  2. รายการครุภัณฑ์ รร.
รามฯ 420,000 บาท สพม.ด าเนินอยู่ในขั้นประกาศก าหนดราคากลาง และ  3. รายการก่อสร้างอาคารเรียน 
รร.สุรพินท์พิทยา 13,482,400 บาท  ขอให้เร่งด าเนินการและให้ปรับปรุงสัญญารายการคคืนค่าเข็ม และส่ง
เอกสารเพ่ือท า PO ในระบบ  GFMIS   ให้ทัน 28 ธันวาคม 2561 หากไม่ทัน งบประมาณอาจตกไป 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

๓.๗.๓ การถอนเงินหลักประกันสัญญา  
      ตามที่โรงเรียนในสังกัด ได้น าเงินสดมาฝากไว้ที่สพม.เขต 33 เป็นเงินฝากคลัง ประเภทเงิน
หลักประกันสัญญา  สพม.33 ได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ถอนหลักประกัญญาที่น าฝากคลังไว้ ตั้งแต่ ปี 2547 – 
2558  จ านวน  73 ณายการ   เงิน 920,448.31   บาท ถอนหลักประกันสัญญาไปแล้ว 24 โรง เป็นเงิน  
363,189.50 บาท คงเหลืออีก  49 โรง    เงิน 557,298.81  บาท ขอให้โรงเรียนตรวจสอบ และขอถอน
คืนหลักประกันสัญญา ดังนี้ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

       1.ท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างถอนคืนหลักประกันสัญญา ส่งทางไปรษณ๊ย์ตอบรับ แจ้ง 3 ครั้ง 
               2. เมื่อครบ 3 ครั้ง หากติดต่อผู้รับจ้างไม่ได้  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอผอ.รร.ทราบและขออนุมัติ
ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ตามที่ สตง.ได้แนะน า 

 3.ท าหนังสือแจ้ง สพม.33 เพ่ือขออนุมัติถอนเงินหลักประกันสัญญา ระบุให้น าเงินส่งคลังเป็นเงิน 
รายได้แผ่นดิน  
            ขอให้โรงเรียนเร่งรัดการถอนหลักประกันสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 28 ธันวาคม   2561 

 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๗.๔ การส่งใช้เงินยืมงบประมาณประจ าปี 2561 
              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา อบรมคูปองครู  
โครงการต่างๆ พบว่ายังมีลูกหนี้ค้างส่งใช้เงินยืม รายละเอียดได้แนบแจ้งทางไลน์กลุ่มการเงิน สพม.33 ห้อง
รวมพลคนพัสดุ และ ทาง myoffice   
               ในการนี้ สพม.33 จึงขอให้ทางโรงเรียนแจ้งผู้มีรายชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ ชี้แจงเหตุผล ที่ไม่ส่งใช้
เงินยืมดังกล่าว เพราะล่วงเลยเวลาและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและ
พิจารณาอนุมัติ   จากนั้นให้โรงเรียนท าหนังสือแจ้งผอ.เขต สพม.33 เพ่ือหักเงินเดื อน  ณ  ที่จ่าย ในเดือน
มกราคม 2562    ซี่งเจ้าหน้าที่การเงิน สพม.33 จะท ารายละเอียดการหักเงินเดือน ส่งกรมบัญชีกลาง            
ในวันที่ 3 มกราคม 2562  ทุกรายที่เป็นลูกหนี้เงินยืมราชการปี พ.ศ. 2561 เพ่ือน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป 

         มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

  ๓.๗.๕ แจ้งอนุมัติเงินงวดประจ าปี พ.ศ.2562    (1  ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 
2562)   สพฐ.แจ้งอนุมัจิเงินประจ างวด  เพิ่มเติม ดังนี้ 

     5.1  งบอุดหนุน 
           - รายการเงินทุนนักเรียน  เงิน   137,500  บาท 
           - รายการเงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน    เงิน  1,416,000     บาท   
        5.2 งบด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางผู้ตรวจสอบภายใน  เงิน  5,000   บาท 
2. ค่าใช้จ่ายเดินทาง โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เงิน 5,500   บาท 
3. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา  2562     เงิน  20,000    บาท 
4. ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต       เงิน  1,695,000      บาท 

                 5.2  งบลงทุน  
                          - รายการครุภัณฑ์ สพม.33   เงิน 477,700  บาท 
                           - รายการครุภัณฑ์ รร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก   เงิน  420,000  บาท 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

            ขอให้โรงเรียน หน่วย กลุ่ม ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  (31 
ธันวาคม 2561)  

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

  ๓.๗.๖  การหักเงินเพื่อช าระเงินยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง 
                  ด้วยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และก าหนดหลักเกณฑฺการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า ตามโครงการจ่ายตรงฯ ให้มีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องการหักเงินตามพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ.2560(ว 46 ลว.28 พ.ค.61)  ก าหนดให้ส่วนราชการ เริ่มหักเงินเดือน ค่าจ้างปรจ า ในระบบ
จ่ายตรงฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (ว 442 ลว. 1ต.ค.61) และท ารายการหัก ล าดับที่ 3 หลังจากหัก 
หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นล าดับที่ 1 และ หักเงิน กบข./กสจ. เป็นล าดับที่ 2 .  
                  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  ในสังกัด 
สพม.33 พบว่ามีรายชื่อได้รับเงินกู้เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในระบบของกรมบัญชี  2 บัญชี คือ บัญชีที่  1 มี
จ านวน 28 ราย  และบัญชีที่ 2  มีจ านวน  631 ราย ในเดือนธันวาคม  2561 เป็นเดือนแรก สพม.33 ต้อง
หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย บัดนี้ได้จัดท ารายละเอียดการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนส่ง
กรมบัญชีกลางแล้ว (วันที่  6 ธันวาคม  2561  และเมื่อจัดท ารายละเอียดรับจ่ายประจ าเดือนธันวาคม 2561 
มีจ านวนยอดเงินเดือนคงเหลือไม่พอหัก  ณ ที่จ่าย  22 ราย ซึ่งทางสพม .33  ได้ลดยอดเงินช าระหนี้รายการ
สหกรณ์   ก่อนวันสิ้นเดือนธันวาคม 2561 ให้น าเงินสดไปช าระหนี้สหกรณ์โดยตรง  รายละเอียดรายชื่อได้แจ้ง
ทางไลน์กลุ่มการเงิน สพม.33 /ห้องรวมพลคนพัสดุ และ ทาง myoffice   และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
นางพยอม  สนคลัง   โทร 088 5861805 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

๓.๘ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้ งที่  ๘                                  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  ตามที่ส านักงงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง                   
“การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา” ให้ส่งใบสมัคร/เอกสารประกอบใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น 
  สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๘ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน/รายการ ดังนี้ 
  ๑ ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม จ านวน ๑๔๓ คน/รายการ 
  ๒ ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม จ านวน   ๑๓  รายการ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

  การน าเสนอผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ (สถานที่
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ให้จัดท าแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Report) จ านวนไม่เกิน ๕๐ หน้า คนละจ านวน ๔ เล่ม และให้น าส่งในวันที่
ก าหนดน าเสนอผลงานฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดเฉพาะด้านที่ส่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

  (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


